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SSPMU rejeita 
reajuste na 
contribuição 
ao Ipserv

Proposta de aumento na alíquota 
da contribuição previdenciária dos 
servidores ao Ipserv mobiliza a Direto-
ria do SSPMU. Em parceria com os sin-
dicatos co-irmãos Sindemu e Sindae, e 
o apoio da categoria, proposta inicial 
foi barrada. As entidades contrataram 
cálculo atuarial independente para 
análise dos dados do Instituto. Pág 3

Sindicato denuncia 
assédio moral

A Diretoria do SSPMU acionou a 
Secretaria Municipal de Saúde para 
denunciar casos de assédio moral no 
Centro de Controle de Zoonoses. Sin-
dicalistas querem providências para 
o que chamam de “inaceitável”. Pág 3 

Festa Julina dos servidores foi um sucesso - Pág 6

Sindicalistas vão ao encontro dos servidores - Pág 5

SSPMU fez várias reuniões para tratar do IPSERV.

Presidente da CSB e Feserp reúne-se com sindicalistas - Pág 7
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O servidor precisa ser mais valorizado
Em 28 de outubro comemoramos o Dia 

do Servidor Público. Infelizmente não temos o 
que comemorar. Vemos cada dia mais, nossos 
direitos ceifados por esses governos corruptos 
que não valorizam essa peça importante 
na engrenagem da administração pública. 
Nossos salários estagnados, sem sequer 
termos tido o repasse da inflação dos últimos 
três anos. Condições de trabalho cada dia pior; 
assédio de toda ordem, governos corruptos e 
irresponsáveis que vem  colocando o país pró-
ximo ao caos. Gestores que tratam trabalha-
dores como se fossem peças desprezíveis, um 
excedente na organização. Plano de Saúde 

com consultas mais caras e exames fracionados que 
acabam ficando também mais caros para o servidor. 
Agora para piorar, essa guerra política entre governo 
federal e governo estadual, que tem atingido dire-
tamente os municípios e consequentemente, lá na 
ponta, o servidor que trabalha para receber e não 
recebe para trabalhar. Por fim, quero aqui repudiar 
com veemência esse desmando, o trabalhador é que 
paga o pato. Juros altos por atrasos de seus compro-
missos e outras mazelas a mais que vem tirando a 
esperança de todos nós. É preciso termos atitude 
diante de tudo isso.

Um forte abraço
Luís Carlos dos SantosPA
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Diretoria Executiva

Presidente: 
Luís Carlos dos Santos
Vice-presidente: 
Carlos Humberto Costa
Nilson Ferreira de Avelar

Tesoureiros: 
Edna Rosana Saito
Sérgio Ferreira/Jacaré

Diretoria Social: 
Luciente Rosa da Silva
Donizetti Lúcio Rodrigues da Silva
Silvio Roberto da Silva

Diretoria de Esportes: 
Martinho Pereira
Clóvis Luis Ferreira/Trovão

Secretaria: 
Daniela Rocha Arantes
Simone Alves Matos 
José Carlos dos Santos/Nego Lindo

Diretoria Patrimonial:
Ednei Arsenio dos Santos
Márcio Luís Arruda
Salvador Jorge Miziara Neto

Diretoria de Relações Sindicais: 
Juarez Almeida da Silva
Walter José Borges
Sirlei Aparecida Felipe

Diretoria de Imprensa e Comunicação: 
Hermes de Oliveira 
José Maurício do Carmo

Conselho Fiscal Efetivo:
Aparecida Donizeti Ferreira Siqueira
Donizetti José de Sousa
Daniel Vieira dos Santos

Assédio moral no âmbito da administração pública municipal
Segundo a psicoterapeuta francesa Ma-

rie-France Hirigoyen, assédio moral no tra-
balho caracteriza-se por qualquer conduta 
abusiva (gestos, palavras, ações) que atente, 
por sua repetição ou sistematização, contra 
a dignidade ou integridade psíquica ou física 
de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou 
degradando o ambiente de trabalho. As con-
sequências do assédio moral podem variar 
desde um simples aborrecimento até o sur-
gimento de doenças físicas e psicológicas. 

Por constituir-se em uma experiência 
subjetiva de resultados negativos, o assédio 
moral no trabalho, em geral, é um fenôme-
no polêmico no tocante à sua caracteriza-
ção sob a ótica jurídico/legal, sendo que, na 
maioria dos casos, a doutrina e a jurispru-
dência ainda são as principais fontes utili-
zadas pelo Poder Judiciário, sendo escassos 
os regramentos específicos no ordenamen-
to jurídico brasileiro a respeito, salientando 
que, o tema aqui tratado não diz respeito ao 
assédio sexual que, por sua vez, implica em 
uma conduta eminentemente sexual que, 
desde 2001, já é tipificada como crime, nos 

termos do artigo 216-A do Código Penal Bra-
sileiro, acrescentado pela Lei 10.224/01. 

No entanto, no âmbito da Adminis-
tração Pública Municipal de Uberaba, este 
regramento legal existe desde 2013, pois, o 
assédio moral no trabalho é regulamentado 
no CAPÍTULO VI (arts. 177-A a 177-D), da Lei 
Complementar 392/2008, acrescentado pela 
Lei Complementar 467/2013, que veda o 
assédio moral no âmbito da administração 
pública municipal direta, indireta e funda-
ções públicas, considerando-o, como tal e 
de forma genérica, “toda ação, gesto ou pala-
vra, praticada de forma repetitiva por agente 
servidor, empregado, ou qualquer pessoa que, 
abusando da autoridade que lhe confere suas 
funções, tenha por objetivo ou efeito atingir a 
autoestima e a autodeterminação do servidor, 
com danos ao ambiente de trabalho, ao servi-
ço prestado ao público e ao próprio usuário, 
bem como à evolução, à carreira e à estabi-
lidade funcional do servidor” (arts. 177-A e 
177-B), ressaltando-se, ainda, e o que é mais 
importante para esta conquista do servidor 
municipal, é que referida normatização enu-

mera os casos específicos que caracterizam 
assédio moral no serviço público municipal, 
conforme incisos I, II e III, e parágrafo único, 
incisos I, II, III e IV, do artigo 177-B. Ressalte-
se, também, que o Superior Tribunal de Justi-
ça reconheceu o assédio moral como ato de 
improbidade administrativa (REsp 1286466).

Lado outro, é importante o servidor 
buscar conhecer seus direitos e, principal-
mente, seus deveres funcionais, se inteiran-
do das disposições legais contidas em seu 
Estatuto (Lei Complementar 392/2008), sen-
do a “PREVENÇÃO” o melhor remédio para 
os problemas de relacionamento funcional, 
através do diálogo franco, direto e respeito-
so com sua chefia e colegas de trabalho. Per-
sistindo a situação negativa no ambiente de 
trabalho, o servidor deve procurar seu sindi-
cato e relatar o ocorrido, lembrando que, o 
assédio moral, se caracterizado, pode trazer 
consequências judiciais para o agente que 
o pratica, como reparação pelo dano moral 
sofrido.

Carlos Giovanni Valladares Ribeiro
Assessor Jurídico SSPMU
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Defesa da Categoria
Ipserv está na ordem do dia do Sindicato

Proposta de reajuste na alíquota da 
contribuição ao Ipserv, o Instituto de 
Previdência dos servidores da Prefeitura, 
mobiliza, desde o início do ano, as Dire-
toria do SSPMU e dos co-irmãos Sinde-
mu (Educadores) e Sindae (Codau). 

Inicialmente excluídos pelo Gover-
no Municipal e o Ipserv da discussão so-
bre o reajuste na alíquota, de 11% para 
14%, para o servidor, os sindicatos não 
se deixaram abalar e correram atrás de 
informações sobre o projeto, apresen-
tado com objetivo de resolver o déficit 
financeiro e atuarial do Instituto

Com o apoio da categoria, que tam-
bém reagiu negativamente à proposta, 
os sindicatos conseguiram que tanto a 
Administração quanto o Ipserv recuas-
sem da decisão de levar o projeto à vota-
ção na Câmara de Vereadores. 

Os sindicalistas solicitaram ao Ipserv 
o banco de dados utilizado para a rea-
lização do cálculo atuarial que embasa 
a proposta de revisão da contribuição 
previdenciária do funcionalismo e, pos-
teriormente, contrataram a Actuarial As-
sessoria e Consultoria Atuarial Ltda, de 
Curitiba (PR). A empresa vai apresentar 

cinco cenários distintos para que se ob-
tenha o desejado equilíbrio financeiro 
do Instituto.

“Queremos garantir a saúde financei-
ra do Ipserv, mas sem penalizar a catego-
ria”, coloca o presidente do SSPMU, Luís 
Carlos dos Santos. Objetivo com esse cál-
culo atuarial paralelo, segundo ele, é bus-
car alternativas para proteger o servidor 
e mostrar que existem outras possibilida-
des para alcançar o equilíbrio financeiro 
do Instituto sem tirar da categoria.

A Actuarial Assessoria e Consultoria 
Aturial Ltda, de Curitiba (PR), foi cons-
tituída em 1995, e tem como objetivo 
assessorar empresas públicas e privadas 
na estruturação de planos previdenciá-
rios e de assitência à saúde.

Sindicatos dos servidores 
da Prefeitura e do Codau 
contrataram atuário para 
cálculo paralelo referente 
à situação do Instituto de 
Previdência da categoria

Entidade reage à ação de Associação 
que não tem legitimidade sindical

A Diretoria do SSPMU reagiu à mo-
vimentação da Associação dos Guardas 
Municipais de Uberaba (AGMURA) que 
estaria tentando usurpar a competên-
cia da entidade, através da convocação 
de assembleia para tratar de assun-
tos de interesse dos GMs. O Sindicato 

atua na defesa dos servidores públicos 
municipais há 25 anos, sendo a entidade 
legítima para fazer proposta de trabalho, 
orçamento anual de trabalho, planos de 
cargos e salários e outros assuntos de 
interesse da GM e demais funcionários 
públicos municipais.

O que é o Cálculo Atuarial? 
Os atuários examinam as caracte-
rísticas do grupo de associados e 
potenciais beneficiários; perfil etá-
rio; distribuição por sexo; caracte-
rísticas das famílias e sua evolução; 
a estrutura de remuneração (atual e 
ao longo do tempo), entre outros.

Com esses dados em mãos, 
avalia-se quais as premissas ou hi-
póteses atuariais são as mais ade-
quadas para estabelecerem as re-
servas matemáticas, o custo dos 
planos e o fluxo de recursos neces-
sários para seu equilíbrio.

SSPMU denuncia 
assédio moral 
à Secretaria de 
Saúde e pede 
providências

A Diretoria do Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais de 

Uberaba foi recebida na Secretaria 

Municipal de Saúde para tratar sobre 

denúncias de assédio moral no Centro 

de Controle de Zoonoses. O presiden-

te do SSPMU, Luís Carlos dos Santos, 

e os diretores Daniela Rocha Arantes 

(secretária), Ednei Arsênio dos Santos 

(Patrimonial), Juarez Almeida (Rela-

ções Sindicais) e Luciene Rosa da Silva 

(Social) foram recebidos pelo secretá-

rio adjunto, Luciano Correia de Paiva, 

e equipe.

Luís Carlos pontua que o assédio 

moral é algo inaceitável e precisa ser 

combatido, a bem da saúde do servi-

dor e do bom andamento do serviço 

público. Segundo ele, a Secretaria po-

sicionou que irá apurar as denúncias e 

buscar solução.

“Estamos de olho e vamos acom-

panhar os fatos. Não podemos per-

mitir que o servidor seja submetido a 

situação humilhante por quem quer 

que seja”, defende Luís Carlos.
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Sindicalistas se reuniram 
com a categoria em 
comemoração ao Dia do 
Trabalhador

Inovação. A palavra define a opção 
da Diretoria do SSPMU para comemorar o 
Dia do Trabalhador em 2018. Ao invés de 
focar as atividades junto aos servidores 
apenas no 1° de Maio, data da comemo-
ração histórica, os sindicalistas optaram 
por uma série de visitas ao funcionalismo.

Durante os meses de Maio e Junho 
os diretores do Sindicato visitaram mais 
de duas dezenas de secretarias, departa-
mentos e órgãos públicos da Prefeitura e 
da Câmara. A opção pelo corpo a corpo 
visou à aproximação com a categoria, 
bem como uma reflexão sobre a data, 
que remonta ao ano de 1889 em todo 
mundo e no Brasil, desde 1895.

Nesses encontros, os sindicalistas 
também apresentaram benefícios e van-
tagens de ser filiado, os serviços ofereci-

dos pelo Sindicato, as parcerias, entre ou-
tras ações desenvolvidas pela entidade.

Ao final das visitas, os sindicalistas 
sorteavam brindes entre os servidores 
filiados, a maior parte deles doados pelo 
próprio Sindicato e os demais por par-
ceiros: Farmácia Nacional, Dr. Lazer, Auto 
Escola Resende, prefeito Paulo Piau, se-
cretários e os vereadores Rubério Santos 
(servidor de carreira) e Ismar Marão (pre-
sidente da Comissão de Assistência ao 
Servidor).

SSPMU fez série de visitas ao funcionalismo nos meses de Maio e Junho
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Parcerias beneficiam 
o servidor filiado
Sempre atenta às necessidades 

dos servidores da Prefeitura e da Câ-
mara, a Diretoria do SSPMU mantém 
um extenso leque de parceiros que 
oferecem descontos e vantagens em 
produtos e serviços aos sindicalizados. 
Confira a seguir a relação de parceiros. 
Para saber mais, acesse www.sspmu.
com.br/hotsite/convenios

SSPMU fez série de visitas ao funcionalismo nos meses de Maio e Junho
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Sucesso de público a sexta edição da 
Festa Julina da Prefeitura

Sucesso de público a sexta edição da 
Festa Julina da Prefeitura, da qual o SSP-
MU é parceiro. O evento, exclusivamente 
voltado ao funcionalismo, contou com a 
distribuição de comidas típicas, música, 
quadrilha, distribuição de prêmios e pes-
caria, novidade este ano, que agradou a 
categoria.

Pelo terceiro ano consecutivo o SSP-

MU serviu saborosas pamonhas de doce, 
conta a diretora Social Luciene Rosa da 
Silva, também responsável pela monta-
gem da barraca do Sindicato, caracteriza-
da com a temática julina.

Durante a festa julina foram sortea-
dos brindes entre os servidores. O SSPMU 
doou uma panela elétrica para a premia-
ção. 

Diretoria sindical leva 
servidores à Administração

Por solicitação da Diretoria do SSPMU, o secretário de Ad-
ministração, Rodrigo Vieira, recebeu um grupo de assistentes 
administrativos I e II, os quais solicitam revisão na Lei Comple-
mentar nº 499/2015, na Carreira de Agente de Serviços Públi-
cos, pois tiveram seus cargos transformados no ano de 2.015.

Sindicato recebe candidatos às eleições 
Candidatos aos cargos de deputado 

estadual e federal em campanha eleitoral 
visitaram o SSPMU para apresentar suas 
propostas e pedir apoio dos sindicalistas. 

Durante o período eleitoral, a Direto-
ria do Sindicato recebeu o jornalista Tony 
Carlos, postulante à reeleição na Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais, o delega-
do de carreira da Polícia Civil, Heli Andra-
de e a empresária Kênia Borges, também 

candidatos ao Parlamento mineiro.
Foram recepcionados no SSPMU, as 

servidoras públicas municipais de carrei-
ra, Luciene Fachinelli e Eclair Gonçalves, 
então candidatas a deputada federal, e o 
produtor rural Romeu Borges de Araújo 
Filho, que buscou uma cadeira na Câma-
ra dos Deputados.

Todos levaram suas propostas aos 
dirigentes do Sindicato e colaboradores.

Beneficiários 
de programas 
sociais podem 

ter acesso ao ‘Kit 
de TV digital’

Dia 5 de dezembro o sinal ana-
lógico das TVs será desligado, em 
Uberaba, sendo substituído inte-
gralmente pelo sinal digital. As mu-
danças no processo de transmissão 
alcançam todo País e, para não dei-
xar de assistir os programas preferi-
dos na TV, é preciso adaptar os apa-
relhos de televisão fabricados antes 
de 2010.

Beneficiários de programas so-
ciais do governo federal, como Bolsa 
Família, Minha Casa Minha Vida, Ta-
rifa Social de Energia Elétrica e Pro 
Jovem Adolescente, tem acesso ao 
kit gratuito de TV digital, composto 
por um conversor digital, antena e 
controle remoto. 

É muito fácil solicitá-lo. Basta 
acessar o site sejadigital.com.br, li-
gar no 147 ou ir a um Centro de Re-
ferência de Assistência Social (Cras).

SSPMU prestigia GM
Entrega de Moção de Aplausos à Guarda Municipal 

contou com a presença do SSPMU. Vice-presidente do Sin-
dicato, Carlos Humberto Costa, prestigiou a categoria no 
evento promovido pela Câmara de Vereadores.  

A Moção foi proposta e entregue em razão do traba-
lho realizado pela GM durante a paralisação dos caminho-
neiros, em Maio. 

Diretoria do SSPMU recebeu servidores na barraca da pamonha na festa julina da Prefeitura de Uberaba
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Pós Uniube abre inscrições para a 
nova turma de Expressão Ludocriativa

As inscrições para a Especiali-
zação em Expressão Ludocriativa da 
Universidade de Uberaba (Uniube) es-
tão abertas. A pós-graduação é volta-
da para professores e/ou profissionais 
que atuam direta ou indiretamente 
com a formação de recursos huma-
nos, com o desenvolvimento humano 
ou comunidade. O curso, ofertado 
desde 2008 pela Uniube, é presencial 
e tem o período de conclusão de dois 
anos. As turmas terão início em Ube-
raba, nos dias 19 e 20 de outubro.

A Expressão Ludocriativa é uma 
metodologia que favorece as apren-
dizagens e a evolução do sujeito 
na experiência, valorizando a con-
vivência, ao mesmo tempo em que 
desenvolve os conhecimentos e os 
valores humanos. “Ela dá prioridade 
ao sujeito e incentiva o desenvolvi-
mento de suas potencialidades. Par-
timos da expressão do sujeito para 
fazer uma articulação e chegar aos 
conhecimentos. Assim, contribuímos 
para formação de valores, o desen-
volvimento de habilidades, de novos 

comportamentos, de novos conheci-
mentos e a capacidade de aprender a 
aprender permanentemente”, desta-
ca a coordenadora da Pós-Graduação, 
professora Dra. Luciana Faleiros Cauhi 
Salomão.

Segundo o criador da metodo-
logia e membro do corpo docente 
do curso, professor doutor Raimun-
do Dinello, a proposta pedagógica 
da Pedagogia da Expressão surge da 
perspectiva de priorizar o sujeito no 
processo de aprendizagem para asse-
gurar uma melhor compreensão das 
ciências.  Ele entende que na evolu-
ção do ser humano e na sua tentativa 
de integração à sociedade são cons-
tituídos processos de aprendizagens 
de fundamental importância pelos 
quais busca-se uma metodologia 
que possa assegurá-los e dar satisfa-
ção tanto aos indivíduos quanto aos 
núcleos humanos que compartilham 
tempo e espaço de vida.

Mais informações, acesse www.
uniube.br/expressao_ludocriativa ou 
ligue 3319-8747/8829.

Funcionalismo pode optar por pacote de serviços 
essências nos bancos, a custo zero

Presidente da Seccional Minas 
Gerais da Central dos Sindicatos 
Brasileiros (CSB) e da FESERP-MG, 
Cosme Nogueira cumpriu agenda 
na sede do SSPMU, um dos maio-
res sindicatos de servidores pú-
blicos do Triângulo Mineiro e Alto 
Paraíba.

A entidade representa cerca de 

10 mil trabalhadores da Prefeitura 
e da Câmara de Uberaba, lembra 
o presidente Luís Carlos dos San-
tos que, ao lado do vice-presidente 
Carlos Humberto Costa e dos dire-
tores Edna Saito (Financeiro), Ednei 
Arsênio dos Santos (Patrimonial) e 
Juarez Almeida (Relações Sindicais), 
recepcionou Cosme.

Presidente da CSB e Feserp cumpre agenda no SSPMU

Ante as reclamações do funcionalis-
mo da Prefeitura sobre os custos da cesta 
de serviços da Caixa Econômica Federal 
(CEF), que gerencia a folha de pagamento 
da categoria, o SSPMU apresenta como al-
ternativa o Pacote de Serviços Essenciais.

Criado através da Resolução 3.919/ 
2010 do Conselho Monetário Nacional, 
órgão máximo da política monetária e 

de crédito no Brasil, o pacote contempla 
contas-corrente e poupança com servi-
ços tais como fornecimento de cartão 
inicial com função débito, quatro saques 
mensais e dois extratos por mês. 

Além disso, vale destacar que em 
seu Artigo 2º, a resolução estabelece que 
todo brasileiro tem direito ao pacote, o 
qual não terá custo nenhum.

Cosme Nogueira e o coordenador da CSB no Triângulo Mi-
neiro, Mauro Sérgio Melo, foram recebidos por diretores do 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba
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